Rektor UGM Lantik 10 Pejabat Struktural
Tuesday, 09 Juli 2019 WIB, Oleh: gloria

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,Ph.D., melantik 10 pejabat struktural di lingkungan
UGM, Selasa (9/7) di Balai Senat UGM.
Para pejabat yang dilantik adalah pejabat baru yang mengisi jabatan sebagai direktur, sekretaris
direktorat, manajer, kepala bagian, kepala kantor, kepala klinik, serta kepala seksi.
Dalam sambutannya, Panut mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Para
pejabat baru ini diharapkan dapat mematuhi dan melaksanakan janji pakta integritas demi
kemanfaatan institusi bangsa dan negara.
“Pesan saya agar dalam menjalankan tugas, Bapak dan Ibu berpegang teguh pada pakta integritas
dan sumpah jabatan yang tadi sudah dibaca,” tuturnya.
Seorang pejabat, ujarnya, tidak terlepas dari kritik yang akan diterima baik dari rekan kerja maupun
dari masyarakat. Hal ini, menurutnya, adalah hal yang wajar sehingga para pejabat baru harus
belajar untuk menerima setiap kritik demi kemajuan pribadi maupun institusi.
“Jabatan adalah sebuah tanggung jawab, juga sebuah pengabdian. Posisi yang mulia memang pasti
ada banyak ujiannya, ketika bisa melewatinya, kita akan lebih baik dalam menjalankan tugas yang
dipercayakan pada kita,” terang Panut.
Ia menerangkan, UGM didirikan untuk memberikan kontribusi kepada kemanusiaan dan secara
khusus bagi kemakmuran Bangsa Indonesia. Meski demikian, di dalam kiprahnya, UGM mendapat
penilaian dari beberapa pihak, termasuk salah satunya dari lembaga pemeringkatan perguruan

tinggi.
“Banyak orang menilai kinerja perguruan tinggi melalui ranking karena itu ini menjadi salah satu
perhatian kita,” imbuhnya.
Posisi UGM dalam pemeringkatan di tingkat nasional maupun internasional, ujar Panut, senantiasa
berubah. Meski dalam periode terakhir peringkat UGM meningkat, ada kalanya UGM mengalami
penurunan dan kalah bersaing dengan perguruan tinggi lain.
Namun, ia optimis bahwa dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, kontribusi UGM pada bangsa
dan negara menjadi lebih besar, dan UGM dapat mencapai peringkat tertinggi di Indonesia.
“Mari kita bekerja bersama-sama secara sinergis, agar kerja kita semakin baik dan menghasilkan
produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Di mana pun kita berada, yang kita perjuangkan adalah
untuk kejayaan Indonesia di dalam keberagaman yang Bhineka Tunggal Ika,” papar Rektor.
Pejabat yang baru dilantik untuk periode ini di antaranya Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA. sebagai
Direktur Keuangan, Paminto Adhi, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia,
Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes. sebagai Manajer Utama Wahana Pendidikan Layanan Primer, serta
Prof. Dr. Laurentius Hartanto Nugroho, M.Agr. sebagai Kepala Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan.
Daftar pejabat yang dilantik (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)
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